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          Formularz kalkulacji cenowej  

Część V Środki czystości i środki pielęgnujące dla CBŚP Zarząd w Szczecinie

LP Opis przedmiotu zamówienia j.m. ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1. szt. 10

2.

Zawieszka do pisuarów

szt. 100

3. szt. 42

                                                                                                                                        
Załącznik nr 4.5 do siwz/
Załącznik nr 1 do umowy

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

cena 
jednostkowa 
brutto w zł.

wartość brutto 
w zł. (kol. 5 x 

6)

nazwa oferowanego 
artykułu

Płyn do mycia i dezynfekcji 
toalet oraz urządzeń 
sanitarnych np. Domestos 
firmy Unilever lub 
równoważny

Zagęszczony płyn/żel do czyszczenia i dezynfekcji 
urządzeń i pomieszczeń sanitarnych, o działaniu 
grzybobójczym, pleśniobójczym i bakteriobójczym, 
rozpuszczający osad z kamienia i rdzy zarówno 
powyżej jak i poniżej linii wody, neutralizujący 
nieprzyjemny zapach na bazie podchlorynu sodu, 
wodorotlenku sodu i tlenku aminy, Gęstość (g/cm3 w 
20oC) 1,082, Ph- 13. Pojemność - 5l. 

Kostka do pisuaru neutralizująca nieprzyjemne 
zapachy w pomieszczeniach wc. Myje muszle 
klozetowe i pisuary oraz zapobiega osadzaniu się 
kamienia. Co najmniej dwie wersje zapachowe. 
Każda kostka osobno hermetycznie zapakowana w 
folie

Delikatne mydło w pianie 
Tork (model Tork 520501) 
lub równoważne

Mydło w pianie 1000 ml – wkład do dedykowanego 
dozownika Tork 520501 z systemem S4. Delikatne 
mydło w piance do wszystkich rodzajów skóry. Ilość 
dawek z jednego opakowania – 2500 doz., ph 5, 
Gęstość względna 1,03



4. szt. 50

5. szt. 10

6 szt. 50

7. opak. 100

8. opak. 80

9. opak. 40

Cleanlux zmywacz do 
Sidoluxu lub równoważny

Do gruntownego czyszczenia, usuwający stare 
warstwy polimerowe po nabłyszczaczach, do 
stosowania na powierzchniach takich jak linoleum, 
panele, podłogi drewniane, kamień i terakota, poj. 500 
ml

Proszek do czyszczenia 500 
g, np. Tytan lub 
równoważny

Przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
emaliowanych, porcelanowych, garnków, patelni, 
zlewów i innych urządzeń sanitarnych. Nadający 
powierzchni połysk i pozostawia przyjemny  zapach. 
Opakowanie 500g

Sidolux Expert ochrona i 
nabłyszczanie PVC, 
LINOLEUM firmy Lakma

Nabłyszczający i odświeżający środek zapewniający 
wygląd podłogi bez konieczności polerowania, 
skutecznie zabezpieczający przed powstawaniem 
śladów, chroniący przed nowymi uszkodzeniami i 
zarysowaniami zawierający polimery, wypełniający 
mikrouszkodzenia,  poj. 1000 ml

Worki na śmieci 35l a,50

Worki na śmieci z folii LDPE, mocne, wytrzymałe, 
grubość minimum 0,030 mm, na odpadki i śmieci, 
pakowane po 50 sztuk w opakowaniu, na rolce z 
banderolą z wyraźnym oznaczeniem parametrów 
worka, poj. 35l

Worki na śmieci 60l a,50

Worki na śmieci z folii LDPE, mocne, wytrzymałe, 
grubość minimum 0,030 mm, na odpadki i śmieci, 
pakowane po 50 sztuk w opakowaniu, na rolce z 
banderolą z wyraźnym oznaczeniem parametrów 
worka, poj. 60l

Worki na śmieci 120l a,10

Worki na śmieci z folii LDPE, mocne, wytrzymałe, 
grubość minimum 0,033 mm  na odpadki i śmieci, 
pakowane po 10 sztuk w opakowaniu, na rolce z 
banderolą z wyraźnym oznaczeniem parametrów 
worka, poj. 120l



10. opak. 20

Razem wartość brutto:

suma (1-10)

Należy wypełnić wszystkie puste pola

*wpisać w zależności od posiadanych parametrów w celu identyfikacji danego produktu

Wykonawca oferuje wykonanie dostawy (pełne dni) w terminie ………… dni robocze/ych od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego. (zgodnie z zapisami w § 4 ust. 2 umowy)

………………………….. …………………………….

Miejscowość, data (podpisy) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika

wykonawców)

Worki na śmieci 240l a,10

Worki na śmieci z folii LDPE, mocne, wytrzymałe, 
grubość minimum 0,040 mm, na odpadki i śmieci, 
pakowane po 10 sztuk w opakowaniu, na rolce z 
banderolą z wyraźnym oznaczeniem parametrów 
worka, poj. 240l


